VALX DRUM
420 / 360

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
Zawieszenie jest mocowane wokół osi i utrzymywane na swoim
miejscu dzięki wgłębieniu w belce, umożliwia to unikalną modułowość
konstrukcji w zakresie położenia poduszki i wysokości jazdy.
Niespawana konstrukcja zapewnia maksymalną wytrzymałość i
zwiększa okres użytkowania osi.

VALX DISK
430 / 370
MBS

MBS V2

• M
 odułowa konstrukcja od światowego lidera w produkcji
• Niestandardowy projekt od światowego lidera
zawieszeń VDL Weweler
systemów zawieszenia VDL Weweler
• Lekka konstrukcja z niewielką liczbą elementów, aby
• Dostępne w szerokościach wahacza prowadzącego
uzyskać szeroki zakres wysokości jazdy 210-460 mm
75 mm i 95 mm
• Zewnętrzny odbojnik
• Szeroki zakres prześwitów 245-535 mm
• Amortyzator montowany na środku z uszczelkami Vi• Łatwiejszy montaż do podwozia
ton odpornymi na wysokie temperatury, zapewniający
• Ogranicznik ruchu resorowania pneumatycznego
optymalny poziom tłumienia krytycznego
• Amortyzator montowany z boku z uszczelkami Viton
• Bez konieczności regulacji i konserwacji
odpornymi na wysokie temperatury, zapewniający
• Amortyzator działa jako jarzmo
optymalny poziom tłumienia krytycznego
• Opcjonalnie: Przykręcony system podnoszenia osi
• Bez konieczności regulacji i konserwacji
• Opcjonalnie: Jeden rodzaj rozdzielacza dla
• Amortyzator działa jako jarzmo
serii MBS
• Opcjonalnie: przykręcany system podnoszenia osi

Specyfikacja techniczna
BELKA

OŚ SAMOSTERUJĄCA
Oś samosterująca VALX ma tę
samą wyjątkową wytrzymałość co
wnikliwie przetestowana oś sztywna.
Zaprojektowana, zbudowana i
przetestowana w Europie i dostępna
z hamulcami tarczowymi lub
bębnowymi.

• Zmniejsza zużycie opon
• Zmniejsza zużycie paliwa
• Poprawia zachowanie na drodze
• Zmniejsza zużycie komponentów naczepy
• Zwiększa możliwość manewrowania
• Niskie koszty eksploatacji
• Bardzo wytrzymałe łożyska sworznia zwrotnicy
• Mechanizm blokujący przystosowany do
pracy przy dużych obciążeniach

PIASTA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

HAMULEC TARCZOWY

www.valx.eu

HAMULEC BĘBNOWY
VALX International
De Amert 102
5462 GH Veghel
The Netherlands

ZACISKI

Oś bazuje na jednoelementowej, niezwykle mocnej, niespawanej, ciągnionej na
zimno konstrukcji belki. Konstrukcja belki bez spawów eliminuje ryzyko osłabienia
lub degradacji materiału.
Tarcza: 120 mm przesunięcia i rozmiary kół 19,5 lub 22,5 cala.
Bęben: 0 mm przesunięcia i rozmiary kół 19,5 lub 22,5 cala.
Specjalnie opracowane przez VDL Weweler zawieszenie pneumatyczne jest zgodne
z filozofią VALX opierającą się na zapewnieniu komponentów o niskiej wadze, małej
liczbie elementów i minimalnej konserwacji.

Wentylowane tarcze zgodne z projektem VALX zapewniają doskonałe chłodzenie
hamulca. Projekt zoptymalizowany pod kątem zużycia i odporności termicznej,
w tym nagłej zmiany temperatury.
Hamulec bębnowy zapewnia wysoką sprawność, stabilność termiczną i mechaniczną
oraz niskie naprężenia szczytowe, a także spójne i przewidywalne działanie hamulca.
Sprawdzona i niezawodna technologia pojedynczego tłoka firmy WABCO sprawiła, że gama
produktów PAN jest jedną z najbardziej udanych serii pneumatycznych hamulców tarczowych.

www.valx.eu

phone +31 (0)88 405 8800
fax +31 (0)88 405 8820
email info@valx.eu
web www.valx.eu

01- 0 5
17

Valx axles. The smart alternative.

Oficjalny dystrybutor w Polsce
Alupart Sp. z o.o.
ul. Polna 5 b
62-070 Dąbrówka
tel. +48 61 670 03 62

Valx axles. The smart alternative.

OSIE VALX

montaż piasty

BELKA
Oś VALX ma wyższy stosunek wytrzymałości
do masy niż jakakolwiek inna belka w Europie
i stanowi podstawę dla trwałości i długiego
działania w trudnych warunkach eksploatacji.

TARCZA 430

9000 kg
22.5”
1 element ~ ø 146 mm
120 mm
10 ~ M22 x 1.5 mm
335 mm
430 mm
Pojedyncze
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie

TARCZA 370

9000 kg
19.5” / 22.5”
1 element ~ ø 146 mm
120 mm
10 ~ M22 x 1.5 mm
335 mm
370 mm
Pojedyncze
Opcjonalnie
Opcjonalnie

BĘBEN 420

9000 kg
22.5”
1 element ~ ø 146 mm
0 mm
10 ~ M22 x 1.5 mm
335 mm
420 x 180 mm
Pojedyncze
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie

BĘBEN 360

9000 kg
19.5”
1 element ~ ø 146 mm
0 mm
8 ~ M22 x 1.5 mm
275 mm
360 x 200 mm
Pojedyncze
Opcjonalnie
Opcjonalnie

USZCZELNIENIE
• Czopy osi mają odcinki o większej grubości, są hartowane indukcyjnie i szlifowane,
aby zwiększyć czas użytkowania i zminimalizować zużycie cierno-korozyjne
• Główny zespół belki osi jest w pełni powlekany KTL (Kataforeza)
w celu zapewnienia długotrwałej ochrony przed korozją
• Standardowo Ø 146 x 10 mm, opcjonalnie Ø 146 x 13 mm

Dla osi VALX firma SKF dostarcza specjalnie
opracowane uszczelki wykonane z odpornej na
wysokie temperatury i trwałej żywicy HNBR, aby
ochronić przed brudem i wilgocią łożyska piasty.

• S
 pecjalnie zaprojektowane wielowargowe uszczelnienie siłowników
wspólne dla wszystkich wariantów
• Zintegrowane ze sprężyną uszczelnienie wargowe utrzymuje smar
na miejscu, a kurz oraz wodę zatrzymuje na zewnątrz
• Łatwa do założenia i demontażu

ŁOŻYSKA

PIASTA
Bardzo dokładna obróbka maszynowa CNC
i mniejsze zakresy tolerancji zapewniają
precyzyjne ustawienie wstępne łożysk i
równomierne rozłożenie nacisku na pierścienie
zewnętrzne łożyska. Szeroki rozstaw łożysk
minimalizuje obciążenia i maksymalizuje ich
okres użytkowania, zmniejszając wrażliwość na
wymianę ciepła podczas hamowania.

obciążenie na oś
rozmiar koła
belka osi
poffset piasty
szpilki do kół i wymiary
rozstaw szpilek
wymiary hamulca
mocowanie koła
oś samosterująca
e2! energy axle
pomiar przebiegu

• Zaprojektowane i przetestowane w Europie zgodnie z przyjętymi
normami europejskimi

• Po zdemontowaniu piasty łożyska oraz uszczelki są utrzymywane
na miejscu dzięki pierścieniom zabezpieczającym. Upraszcza to ich
serwisowanie i utrzymuje integralność oraz czystość zespołu piasty

Łożyskowanie oparte jest na dwóch jednorzędowych
wstępnie napiętych łożyskach stożkowych łączy niskie
koszty utrzymania z maksymalną wytrzymałością
i niezawodnością. Zoptymalizowane ustawienie
wstępne maksymalizuje czas użytkowania łożyska.

• Szeroko dostępne łożyska o dużej wydajności
• Łożyska można zdemontować do kontroli, a w razie potrzeby wymienić
• Piasta utrzymuje łożyska przy demontażu, chroniąc je przed zabrudzeniem

HAMULEC BĘBNOWY
Hamulce bębnowe VALX zostały
opracowane z pomocą eksperta od
hamulców prof. Andrew Daya z
Uniwersytetu Bradford w Wielkiej
Brytanii. Projekt opiera się na
sprawdzonej technologii.

• Dostępne są warianty 420 x 180 mm
i 360 x 200 mm
• Hartowana głowica wałka i czopy rozpieracza
• Duże powlekane brązem łożysko wałka rozpieracza z uszczelkami wargowymi
• Bębny o optymalnej wytrzymałości termicznej
• Części cierne są doskonale dopasowane pod kątem optymalizacji zużycia
• Kute stalowe uchwyty szczęk hamulcowych o zwiększonej sztywności
dla zapewnienia dużej stabilności
• Kompletne próby zużywalności i testy zderzeniowe zgodnie z atestami TÜV
• Osłona przeciwpyłowa dla lepszej ochrony bębna

MATERIAŁ CIERNY
Materiał cierny do przyczep Textar T0124
został specjalnie zaprojektowany i opracowany
do układów hamulców VALX z rozpieraczem
krzywkowym typu S.

• Wyjątkowa skuteczność hamowania w całym zakresie prędkości,
ciśnienia i temperatury
• Wysoka odporność na zużycie i cicha praca
• Dopasowany do bębnów: doskonała kompatybilność
z bębnem hamulcowym

HAMULEC TARCZOWY
WABCO jest liderem w zakresie rozwiązań
hamulcowych do samochodów ciężarowych
oferując optymalne połączenie masy i wydajności.
Wentylowane tarcze zgodne z projektem VALX
zapewniają doskonałe chłodzenie hamulca.

• Dostępne rozmiary 430 mm i 370 mm
• Wentylowana konstrukcja zoptymalizowana pod kątem zużycia
i odporności termicznej, w tym nagłej zmiany temperatury
• Doskonała wydajność dzięki wysokiej sprawności mechanicznej
• Zamocowany do kołnierza piasty w celu poprawy odporności termicznej
• Bezobsługowa konstrukcja ze smarowaniem na cały okres eksploatacji

ZACISK HAMULCOWY
Zwarta konstrukcja oparta na opatentowanej
jednotłokowej technologii. Uniwersalne zaciski
WABCO/VALX można wymienić na inne
standardowe komponenty, co zapewnia
optymalną użyteczność. Zaciski WABCO
typu PAN 19-1 i PAN 22-1 to standardowe
wyposażenie.

• Konstrukcja
	
sprawdzona ciesząca się uznaniem na rynku
• 	Odporna na korozję powłoka KTL ( Kataforeza)
• 	Szeroko dostępne części zamienne w sieciach dystrybutorów
części zamiennych WABCO i VALX
• 	Łatwe do sprawdzenia i konserwacji

